
    CENNIK  OPŁAT  ZA  USŁUGI  W  SCHRONISKU  POGORZELEC 

                  KOŁA  NR 3  WARSZAWA - MOKOTÓW  
                                       NA ROK 2019 

Rodzaj usługi w schronisku 
Okres usługi / 

uwagi 
Cena 

Noclegi - pobyt jednej osoby za dobę:   

Niezrzeszeni pierwsza doba 37,00 

 każda następna doba 22,00 

Członkowie PZW i ich rodziny pierwsza doba 34,00 

 każda następna doba 19,00 

Odznaczeni Złotą i Srebrną odznaką PZW, młodzież PZW do lat 18 pierwsza doba 30,00 

 każda następna doba 15,00 

Członkowie Honorowi PZW, odznaczeni Złotą Odznaką z Wieńcami pierwsza doba 26,00 
 każda następna doba 11,00 
Dzieci do lat 4 niekorzystające z oddzielnego miejsca noclegowego doba   00,00 

Energia elektryczna wg wskazań licznika. Koszt jednej kWh  1,20 

Domek nr 1,2,3 * Doba  140,00 

Wypożyczenie łodzi (Do łodzi można mocować silniki do 4 KM) jeden dzień 21,00 

 powyżej 3 dni - każdy 
następny dzień 

15,00 

Wynajęcie silnika spalinowego 4 KM (paliwo w cenie **) **** jeden dzień 85 

 powyżej 3 dni - każdy 
następny dzień 

75 

Wynajęcie silnika elektrycznego 55Lbs z akumulatorem do łodzi 
(ładowarka do akumulatora na wyposażeniu stanicy)*** 

jeden dzień 59,00 

 powyżej 3 dni - każdy 
następny dzień 

50,00 

Wynajęcie łowiska na terenie portu dla osób przyjezdnych 
(nie mieszkających na terenie Schroniska) 

jeden dzień 20,00 

Rezerwacja : 
łodzi 

lub silnika elektrycznego i akumulatora  

lub silnika spalinowego 

  
10,00 

Możliwość wykupienia karnetu na dany rok   

Karnet na 5 wypożyczeń łodzi jednorazowo 90,00 

Karnet na 10 wypożyczeń łodzi jednorazowo 170,00 

Karnet na 5 wypożyczeń silnika spalinowego 4 KM (paliwo w cenie **) jednorazowo 400 

Karnet na 10 wypożyczeń silnika spalinowego 4 KM (paliwo w cenie **) jednorazowo 650 

Karnet na 5 wypożyczeń silnika elektrycznego i akumulatora jednorazowo 260,00 

Karnet na 10 wypożyczeń silnika elektrycznego i akumulatora jednorazowo 500,00 

Przyczepa   

Ustawienie przyczepy doba 25,00 
Miesiąc parking bez użytkowania miesiąc 250,00 
Miesiąc z użytkowaniem  min. 2 doby 170,00 

Miesiąc z użytkowaniem i pracą społeczną na rzecz schroniska          
min. 2 godz. w miesiącu 

min. 2 doby 85,00 

Zimowanie przyczepy opłata jednorazowa 300.00 



Namiot   

Ustawienie namiotu     doba 10,00 

 miesiąc 80,00 
Pobyt jednej osoby w przyczepie lub namiocie doba 10,00 

Parking   

Samochody osobowe pierwszy dzień 9,00 

 każda następna doba 3,00 

Parkowanie samochodu dla właścicieli z opłaconym cumowaniem łodzi 
powyżej 1 miesiąca 

każda doba 3,00 

Samochody dostawcze i busy pierwszy dzień 18,00 

 każda następna doba 4,00 

Motocykl opłata jednorazowa 8,00 

 każda następna doba 3,00 

Autokar opłata jednorazowa 45,00 

Opłaty za energię elektryczną:   

Podłączenie opłata jednorazowa 10,00 

Zużycie opłata wg licznika. Koszt jednej kWh  1,20 

Wynajęcie szafki na sezon opłata jednorazowa 60,00 

Wodowanie łodzi w porcie opłata jednorazowa 21,00 

Rozładunek bagażu w porcie opłata jednorazowa 12,00 

Cumowanie łodzi w porcie dzień 10,00 

 miesiąc 120,00 

Zimowanie łodzi Od 1.XI do 30.IV 150,00 

Opłata za pobyt zwierząt w schronisku doba 5,00** 

Wypożyczenie butli z gazem wg cen 
obowiązujących w 
ośrodku 

12,00 

Opłata za gaz w domkach 1, 2, 3 (zamontowana na stałe duża 

butla) 
dzień 3,00 

ODSZKODOWANIE ZA MIENIE PZW   

Ciężarek z linką 20zł + 20zł jednorazowo 40,00 

Kratka z łodzi jednorazowo 100,00 

Zagubienie klucza od łodzi jednorazowo 20,00 

Zagubienie kłódki od łodzi jednorazowo 20,00 

Zagubienie rzutki ratunkowej jednorazowo 150,00 

Uszkodzenie łodzi - według wyceny szkutnika. jednorazowo  

Wiosło 1 sztuka jednorazowo 100,00 

Uszkodzenie zestawu silnika elektrycznego lub spalinowego   

Uszkodzenie mechaniczne silnika – pęknięcie obudowy/śruby/silnika, 
złamanie rączki przedłużacza/trzonu silnika/śruby 

jednorazowo 500,00 

Zwarcie klem akumulatora lub doprowadzenie do napięcia 10 V jednorazowo 500,00 

Uszkodzenie mechaniczne akumulatora – pękniecie obudowy jednorazowo 500,00 

Zniszczenie lub zagubienie kanistra jednorazowo 50,00 

 

* Domek w pełni wyposażony – salon z TV, dwie dwuosobowe sypialnie, kuchnia z dużą butlą bazową, 
prysznic, WC, garderoba, ogrzewanie. 

 

** W cenie wynajęcia silnika spalinowego na każdy dzień przypada pełny bak oraz 2 litry paliwa w kanistrze. 
 



*** Wynajęcie zestawu silnika elektrycznego z akumulatorem odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją 
obsługi silnika elektrycznego (Załącznik 2), instrukcją obsługi akumulatora (Załącznik 3) oraz podpisaniu 
oświadczenia (Załącznik 1) o wynajęciu sprzętu. 

 

**** Wynajęcie zestawu silnika spalinowego 4 KM odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją obsługi silnika 
elektrycznego (Załącznik 6), oraz podpisaniu oświadczenia (Załącznik 5) o wynajęciu sprzętu . 

 

Uwaga! Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. 

 

 
1. Osoby wchodzące na teren Schroniska pogorzelec zobowiązane są do zgłoszenia się do recepcji. 
2. Za pozycje nieujęte w cenniku opłat, zwłaszcza za zgubienie lub zniszczenie sprzętu w domkach i 

łódkach opłatę ustala kierownik schroniska. 
3. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 12:00 i trwa do godziny 11:00 dnia następnego. 
4. Ciepła woda dostępna jest w godzinach pracy schroniska.   
5. Z karnetów można korzystać w miarę dostępności łodzi i silników w stanicy. 
6. Zakupione a niewykorzystane karnety w danym roku nie przechodzą na następny rok – należy je 

wykorzystać w danym roku zakupu. 
7. Do łodzi można mocować własne silniki do 4 KM. 
8. Zabrania się wlewania własnego paliwa do zbiornika silnika. 
9. Rezerwacje na sprzęt przepadają po 30 minutach czasu określonego przez rezerwującego, opłata 

należna za rezerwację zostanie pobrana przy kolejnym wypożyczeniu łodzi-silnika przez rezerwującego. 
10. Właściciele zwierząt przebywających na terenie schroniska zobowiązani są do posiadania                                                                       

aktualnych szczepień swoich pupili i sprzątania odchodów po nich (psy poza domkiem chodzą w kagańcu 
lub na smyczy).  

11. Wszelkie uwagi proszę kierować do kierownika Schroniska lub na adres koła kolonr3mokotow@ompzw.pl  

 

 

Cennik został zatwierdzony uchwałą Zarządu Koła nr  3/19 z dnia 13.02.2019, 
znowelizowany uchwałą 9/19 z dnia 3.04.2019 oraz uchwałą 12/19 z dnia 26.06.2019. 
 
 

Życzymy miłego pobytu 
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